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Hvordan bygge framtiden med tre?
Økt bruk av tre, blant annet i urbant byggeri, er en viktig utvikling i møte med de
klimautfordringene vi nå står ovenfor. En annen viktig problemstilling som vil være et tema på
konferansen er hvordan både arbeidsprosess og produksjonsmetoder knyttet til trebruk kan
tilpasses økt krav til effektivitet og økonomisk lønnsomhet i byggebransjen.
Dan Zohar fra Haugen/Zohar Arkitekter skal delta i en av parallellsesjonene sammen med
Todd Saunders, Saunders Architecture og Mikko Summanen, K2S Architects. Temaet for
sesjonen, som vil bli ledet av Børre Skodvin fra Jensen og Skodvin Arkitekter (NO), er
hvordan småskalaprosjekter i tre egner seg for en eksperimentell innfallsvinkel knyttet til
arbeidsprosess, produksjonsmetode og utvikling av nye tekniske løsninger.
Martin Anteman fra Blumer – Lehmann deltar i en annen parallellsesjon sammen med Fabian
Scheurer fra DesigntoProduction og Lars Erik Wetterwald fra PreTre. Temaet for sesjonen
som ledes av Matti Kairi fra Aalto University er om utvikling av digitalisering av design og
industrielle produksjonsprosesser og hva som kjennetegner de aktørene som går foran på
dette feltet.
Dette er noen av våre innledere på konferansen. Link til program.
Programleder er Mark Isitt, svensk journalist som kommenterer arkitektur og
stedsutvikling.
Konferansen finner sted på et av Norges beste konferansehotell, Rica Nidelven Trondheim
25. og 26. september 2014.
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How is one to build the future with wood?
Extended use of wood, also in an urban context, is an important topic when facing the climate
challenges we stand up against. Another important issue which will be a theme at the
conference is how both the work process and the production methods concerning the use of
wood can be adjusted to meet the demands on efficiency and economical profitability.
Dan Zohar from Haugen/Zohar Arkitekter (NO) will take part in one of the parallel sessions
together with Todd Saunders from Saunders Architecture and Mikko Summanen from K2
Architects. The theme for the session, which will be lead by Børre Skodvin from Jensen and
Skodvin Arkitekter (NO), will be:” In what way can small scale wood projects fit in with an
experimental approach related to work process, production method and the development of

new technical solutions”.
Martin Anteman from Blumer – Lehmann will participate in another parallel session together
with Fabian Scheurer from DesigntoProduction and Lars Erik Wetterwald from PreTre. The
theme for this session, which will be lead by Matti Kairi from The Alto University, is on
development and digitalizing of design and industrial production processes and what
characterizes the actors that lead the way within this field.
These are some of the speakers at the conference. Link to program
Moderator of the conference will be Mark Isitt, a Swedish journalist with specialty on
architecture and urban development.
The conference will take place at one of Norway finest conference hotels, Rica Nidelven
Trondheim 25th and 26th of September 2014.
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Studentarbeider på WOOD festivalen ved Nidelven
Trondheim kommune ønsker å knytte byen tettere mot vannet og vitalisere de gamle
bryggene. Allmenningen ved Nidelven ligger der hvor den historiske havnen var og der varer
ble utvekslet og lagret. Her vil det bli aktiviteter under konferansen. Arkitektstudentene ved
NTNU er engasjert på flere hold. De arrangerer DesignAndMake-workshop i starten av august
der 10-15 studenter fra ulike årstrinn i løpet av to uker skal utforme og bygge en midlertidig
trapp fra øvre del av Kjøpmannsgate ned til allmenningen ved Nidelven. Det andre prosjektet
er en bryggekonstruksjon. Det gir folk i byen tilgang til elva på en helt ny måte. Prosjektene er
en del av vårkurset på NTNU hvor målet er å utfordre både treindustrien og konvensjonene i
faget.

Student works at the WOOD Festival at the Nidelven
The municipality of Trondheim wishes to tie the city closer to the water and to vitalize the old
ware houses. The open, public area along Nidelven is where the historic harbor once lay and
where commodities were exchanged and stored. Here activities will take place during the
conference. Architect students at NTNU will be engaged on many levels. They will hold a
DesignAndMake – workshop in the beginning of august where 10-15 students from different
classes in the cause of a fortnight will design and build a preliminary staircase from
Kjøpmannsgata and down to the public area below along Nidelven. The other project is a jetty
construction where boats can moor. It will open up the access to the river in a completely new
manor. The projects are part of the spring course at NTNU where the goal here is to challenge
both the wood industry and old conventions within the trade.
Link
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